
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

ANUNCI sobre convocatòria del procés de selecció de 5 llocs de treball en el marc del Pla d'ocupació
municipal.

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 04 d'abril de 2018, s'han aprovat les
bases generals i específiques que han de regir la selecció per a la contractació de persones aturades de
diversos perfils (1 aux. tècnic/a de so i editor/a de programes de ràdio, 1 delineant/a, 1 operari/ària de serveis
múltiples, 1 agent cívic/a informador/a de medi ambient i 1 tècnic/a auxiliar de turisme), en el marc del Pla
d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, vinculat amb el 'Programa Complementari de foment
de l'ocupació local 2017-2018' en el si del Pla 'Xarxa de Governs Locals 2016-2019' de la Diputació de
Barcelona.

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, i segons l'establert a l'acord de la Junta de Govern Local
esmentat anteriorment, s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció esmentat anteriorment.

La convocatòria d'aquest procés de selecció, conjuntament amb les bases aprovades, està prevista que es
publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web municipal www.santpol.cat i al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en el procés selectiu d' 1 aux. tècnic/a de so i editor/a de
programes de ràdio serà de 10 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació de la
convocatòria en el BOPB i en el DOGC.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en els processos selectius d' 1 delineant/a, 1 operari/ària de
serveis múltiples, 1 agent cívic/a informador/a de medi ambient i 1 tècnic/a auxiliar de turisme serà de 20 dies
naturals comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria en el BOPB i en el DOGC.

 

Sant Pol de Mar, 10 d'abril de 2018

 

Montserrat Garrido Romera

Alcaldessa
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